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 הקדמה

      

, קיבלתי מכומר מאפריקה בקשה לקבלת חלק מהקלטות  1988בחודש נובמבר  

אלוהים הינחה אותי שאשלח עשר קלטות הדרכה, ואני שלחתי אליהם.  שלנו. 

, ואז קיבלנו  1988בקשות נוספות לקלטות בחודש נובמבר ודצמבר  8קיבלנו  

. 1989 -בקשות  ב 6,000  

 

שעות של קלטות הוראה וסגידה  88,000 -שלחנו למעלה מ 1990עד חודש יוני 

מדינות זרות.  18-איש בארצות הברית של אמריקה ול 9,000 -ל  

 

, אלוהים הינחה אותי להנגיש בקלטות את הלימודים  1989בחודש אוגוסט 

"הדם של ישוע". מאז חודש    -שהעביר לי בנושא "הבשורה ויתרונותיה" וב

, שלחנו ללא תשלום על פי הבקשה, קלטת אחת פעם בחודש  1989אוגוסט 

חייה שוב". "הוא קם לת  –חודשים, החל מהקלטת הראשונה בסדרה  20במשך    

 

"הדם של    -"הבשורה ויתרונותיה" ו  -אלוהים הינחה אותי לשים את הלימודים מ

שוב, ללא חיוב על פי בקשה.  –ישוע" בצורת ספר ולהפיץ את הספרים האלה   

 

, אמר השליח פאולוס: 18-9:9קורינתים א'  -ב  

 

תחסום שור בדישו."  –הרי בתורת משה כתוב: "לא             

(          9האם לשוורים דואג האלוהים? )פסוק             

 

או שבכלל למעננו זה נכתב, כדי שהחורש יחרוש            

( 10בתיקוה והדש ידוש בתיקוה להשתתף ביבול. )פסוק             

 

ם, מה רבותא בכך אם אם זרענו לכם דברים רוחניי            

( 11נקצור דברים חמריים מיכם? )פסוק             

 

ואם לאחרים יש  חלק בזכות עליכם, הלא כל שכן לנו?             

אבל לא ניצלנו את הזכות הזאת, אלא סובלים אנו הכל             

( 12למען לא נשים שום מכשול לבשורת המשיח. )פסוק             

 

         

האינכם יודעים כי העובדים בקודש פרנסתם מבית            

המקדש ומשרתי  המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח?            

( 13)פסוק             
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כך גם תיקן האדון, שהמכריזים את הבשורה יחיו מן             

(      14הבשורה. )פסוק             

 

ה, אף לא ברם אני לא ניצלתי דבר מן הדברים האל            

כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך. מוטב לי למות ושלא             

( 15ישים איש את תהילתי זו לריק; )פסוק             

 

כי כאשר אני מבשר את הבשורה אין לי מה להתהלל,            

( 16שכן חובה מוטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר. )פסוק            

 

אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר. אבל אם לא            

( 17מרצוני, הרי שתפקיד הופקד בידי; )פסוק            

 

בזה שאני מבשר את הבשורה   -  -מה אפוא שכרי?            

ומציע אותה בלא מחיר מבלי לנצל את הזכות שיש לי            

( 18בבשורה! )פסוק            

 

 

לבשר את בשורת המשיח ללא חיוב.  –לוהים הורה לי לעשות זה מה שא       

 

השנים האחרונות. אם יש לכם   20אלוהים גילה לי את התורות במהלך       

אוזניים לשמוע, הניחו בצד את הגאווה הדתית שלכם, המסורת הדתית שלכם,  

המסורת שלכם על האדם, הדת שלכם, התיאולוגיה שלכם, ותורתכם בבית ספר  

אומר לנו שהידע מתפוצץ, אבל צדקה, או   8:1התנ"ך. הקורינתים א'  ללימודי

קובע: "זו אהבה שאנחנו הולכים אחרי המצוות שלו."    6אהבה, מחולקים. יוחנן 

קובע: "מי שאוהב אותי ישמור את דבריי".  14:23יוחנן   -וב  

 האלוהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה, ככתוב: "וצדיק באמונתו 

תם אוהבים את האלוהים, אתם תשמרו את מילותיו. אם תשמור על  אם א     

מילותיו, אתם תשמרו על חסותו, ואם תשמרו על חסותו, אתם תטיפו את  

הבשורה, אלוהים ישלח אתכם, ואם אלוהים ישלח אתכם, זה יהיה מכיוון שאתם  

 מטיפים את הבשורה. 

  

אם אתם מטיפים את הבשורה, זה כוחו של האלוהים לישועה לכל אחד       

קובע: כי בה צדקת יחיה."   1:17ליהודים קודם וגם ליוונים. רומאים  –שמאמין    
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1פרק   

 

 מהי הבשורה?
 

"מה הבשורה אינה".  לכותרת  פרק זה יכול להיות זכאי         

"הבשורה" אינה בשורה בכלל! תן    שהיא אתם תגלו שחלק גדול ממה שחשבתם

לאתגר את ליבך הדתי ואת דעתך הדתית.  לי להתחיל בהצהרה שתעשה זאת   

 

"הבשורה על פי מתיו הקדוש,    -הביטויים הבאים כנראה נכתבים בתנ"ך שלך 

 מארק הקדוש, לוקוס הקדוש או ג'ון הקדוש. " 

ספרי הברית החדשה   אני מבטיח לכם שתמצאו דברים בארבעת  

הבשורה.  שאינם  

 

  ם תהיהבמציאות, דעותיהם של גברים מסוימים גרמו לספרים האלה שכותרת

 "הבשורה על פי מתיו, מארק, לוק וג'ון." 

יום השלישי.ב  הלתחייהבשורה האמיתית היא שישוע מת, נקבר וקם   

 

מטיפים   כל חיי שמעתי, "חזרו בתשובה, חזרו בתשובה,  חזרו בתשובה!" רוב

כל דבר. הם בטח  ב  ריקה מעולם לא אמרו לי להאמיןבארצות הברית של אמ

 מעולם לא אמרו לי להאמין לבשורה.

 

שנה מטיפות  לתקופה של ארבעים    רץ בכל אמריקה לאחרונההיה מטיף מסוים 

חייבים להיות כנים עם עצמכם. אם  ם בתשובה. את האמריקה לא חזר :בתשובה 

ובה, אז אלוהים לא  בתש  הלא חזר אלוהים ישלח את האיש הזה, ואת אמריקה

 יודע מה הוא עושה. 

 

ה עלישבספר זה תגלו שברוב המקרים הבשורה   

השפול הזהיר מפני וה זתהי תםשמע : ט:  אאל הגלטים    

 

ם ְבׂשֹוָרה שֹוָנה   הּו ַיְשִמיַע ָלכֶּׁ ם ָלֵכן: ִאם ִמישֶּׁ ָאַמְרנּו ֹקדֶּׁ " ֲאִני חֹוֵזר ְואֹוֵמר ַמה שֶּׁ

ם ִיְהיֶּׁהִמּזֹו  ם, ֵחרֶּׁ ִקַבְלתֶּׁ שֶּׁ ! " . 

לא שמעו את הבשורה. נוסף,   ותהדתי כתותמרבית ה  

 הם לא מאמינים בבשורה, והם גם לא מטיפים את הבשורה. הם 

את הבשורה שלהם ולא את הבשורה של ישוע המשיח.  מטיפים  

 

שלהם = בפטיסט,  ותהדתי כתותאנשים רבים עזבו את ה  

והפכו לכריזמטיים  -ם מתודיסטית, או אזורים אחרי   
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לא   בפטיסטים, מתודיסטים כריזמטיים, או כריזמטיים כאלה או אחרים. שם

 הייתה חזרה בתשובה מיצירות מתות ולא הייתה אמונה בבשורה. 

 

 אתה יודע למה זה קרה? אנחנו לא רוצים להעליב 

 הבפטיסטים, המתודיסטים או כל כנסייה דתית אחרת. 

בתשובה על מסורותיהם הדתיות.  לחזור ות צריכ כתותעם זאת,   

 

: "אתה מאמין שיש  ההבא שאלהאת השאלתי את מורה בינלאומי ידוע לתנ"ך 

שדים דתיים?" הוא אמר,"אה כן! אבל, אני לא רוצה לספר לאף אחד. אני לא  

אותם. "הוא המשיך," אני אגיד להם באופן פרטי. "שאלתי אותו,  רוצה להעליב  

איתם באופן פרטי?" "מה אם לא תצליח לדבר   

 

לא אמונה. לאמונה אין פחד. אם אתה ו  מה קרה כאן? האיש מפחד. זה פחד

טיף את הבשורה.ל  מפחד, זו לא חובתך  

 

גלה  ת עליכם להטיף את הבשורה באמונה. כשאתה קורא את הספר הזה, אתה

ביום השלישי!   לתחייה  את הבשורה האמיתית = שישוע מת, נקבר וקם  
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2פרק   

 

 הטפת הבשורה
 

מארק כותב את המילים הבאות: :י"ד פי מרקוס  א-בבשורה על  

 

ת ְבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים"  ֻהְסַגר יֹוָחָנן ָבא ֵישּוַע ַלָגִליל ְוִהְכִריז אֶּׁ " . ְבָאְמרֹו ַאֲחֵרי שֶּׁ  

 

. רובנו לא שמים לב אל י"דבחן בזהירות את פסוק   

שנכתבו. הפסוק הזה אומר לנו שישוע נכנס מילים כמו ה  

הטיף את הבשורה של מתיו,   הגליל מטיף את בשורת מלכות האל. הוא לא

בשורת מלכות האל. את   מארק, לוק או ג'ון. הוא הטיף  

 

 שקול, אם כן, בזהירות את המילה "הטפה". "הטפה" 

לפרסם, או להכריז. ישוע בא להכריז על   הפשוט פירוש  

המילה "להכריז" הוא להראות, לפתוח או הבשורה. פירוש   

 לחשוף משהו. 

 

לא הייתה הבשורה. זה פשוט היו    לדעתך בשורהמה היתה זה חשוב מכיוון ש 

 אלא מילים של גברים. אבל בדרך אחרת, הבשורה אינה המילים שנאמרות

כוחו של אלוהים שמודגם.  הבשורה היא  

 

 ישוע בא לפרסם, או להכריז, את בשורת הממלכה

זה לא   אלוהים. הבשורה היא חדשות טובות, או בשורות טובות. אם ההטפהשל 

מוות, קבורה ותחייתו של  ה חדשות טובות, זה לא הבשורה. אם ההטפה איננה

 ישוע, זה לא הבשורה. וזה

 לא חדשות טובות. 
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3פרק   

 

 המוות, קבורה ותחייתו של ישוע 

      

היום ', רבים מאיתנו בזמן שגדלנו בכנסייה, ואפילו עד    

מטיפים אומרים, "אני מתכונן להטיף את הבשורה."   ושמע  

 העובדה היא שהם בכלל לא מטיפים את הבשורה. 

 

הבשורה המוגדרת  ש שנה כשגיליתי את זה 18או  17נדהמתי מאוד לפני  

:  ד -א:ט"ו בתנ"ך בראשונה אל הקורינתים    

. י"א: אהאמונה מוגדרת באיגרת אל העברים   בדיוק כמו  

 

:   ד-א: ט"ו התבונן בהגדרת הבשורה בראשונה אל הקורינתים   

 

ם   ר ַגם ִקַבְלתֶּׁ ם, ְבׂשֹוָרה ֲאשֶּׁ ִהְשַמְעִתי ָלכֶּׁ ת ַהְבׂשֹוָרה שֶּׁ ם אֶּׁ ַאַחי, ֲאִני ַמְזִכיר ָלכֶּׁ

ם ָבּה "פסוק א"     אֹוָתּה ְוַגם עֹוְמִדים ַאתֶּׁ  

 

ם   ְרִתי ָלכֶּׁ ִבֹשַ ם ַבָדָבר שֶּׁ ם ַגם נֹוָשִעים, ִאם ַמֲחִזיִקים ַאתֶּׁ ְמָצעּוָתּה ַאתֶּׁ ִאם   -ְבאֶּׁ שֶּׁ

ם "פסוק ב"   לֹא ֵכן, ַלָשְוא ָהְיָתה ֱאמּוַנְתכֶּׁ  

 

ַהָמִשיַח ֵמת ְבַעד ֲחָטֵאי  ַגם ִקַבְלִתי, שֶּׁ ם ָברֹאש ּוָבִראשֹוָנה ַמה שֶּׁ נּו, ְלִפי  ָמַסְרִתי ָלכֶּׁ

"פסוק ג"       ַהְכתּוִבים  

 

 ִנְקַבר ְוָקם ִלְתִחָיה ַביֹום ַהְשִליִשי, ְלִפי ַהְכתּוִבים   

מתקשים   והיינו בכנסייה אניאתה ו הפסוקים האלה כל כך מנוגדים למה ששמענו

"פסוק ד"   להאמין.  

 

ם אֶּׁ  ת ַהְבׂשֹוָרה ]המוות,  מה פול אומר בעצם כשהוא אומר " ַאַחי, ֲאִני ַמְזִכיר ָלכֶּׁ

אדון ישוע המשיח[ "? בחן את הפסוק הראשון." ֲאִני   הקבורה ותחייתו של

ם אֹותָ  ר ַגם ִקַבְלתֶּׁ ת ַהְבׂשֹוָרה... "פול הטיף את הבשורה." ֲאשֶּׁ ם אֶּׁ ּה,  ַמְזִכיר ָלכֶּׁ

קיבלו.  ..." הטיף פול והעם  

 

ם ָבּה  ; ..." כולם שימו לב למה שקרה. " ְוַגם עֹוְמִדים ַאתֶּׁ  

ְמָצעּוָתּה  ב, "הו תהילה! אנו עומדים בבשורה." קרא את הפסוק  יםאומר . " ְבאֶּׁ

ם ַגם נֹוָשִעים, אם ... "האם תוכלו להאמין למילה" אם "היא   ושעל"נ  הקשור  ַאתֶּׁ

 ?" 

 

ם ..." מה ְרִתי ָלכֶּׁ ִבֹשַ ם ַבָדָבר שֶּׁ זה עושה   " ִאם ַמֲחִזיִקים ַאתֶּׁ  
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רת, תמיד נשמרת"? המשך לקרא את הספר הזה, ושאלתך  לתורת "פעם שנשמ

 תיענה. 

 

מותו, קבורתו ותחייתו של ישוע   -מה הטיף פול לקורינתים? הוא הטיף לבשורה  

  .בזה וקיבל אותו קודם, ואז הטיף להם. הם קיבלו את זה,הם עמד המשיח. הוא

. ניםאמימ אם הם שומרים בזיכרון, או אוחזים במהירות במה שהם   

 

יכול לשאול    הרשו לי להבהיר נקודה נוספת. בארצות הברית של אמריקה, אתה

אנשים, "האם אתה נולד מחדש?" הם עונים, "אני מקווה שכן."אתה שואל את  

השאלה "האם אתה נשמר?" . הם עונים, "אני חושב שכן.אני מקווה שכן. 

והלכתי קדימה. "   1964-לכתי למסע צלב ב  ה  

 

ובכן, ידידי, לא ניצלת. או אם ניצלת,אתה כבר לא נשמר מכיוון שאתה לא דבק  

ב  : ט"ו כשהלכת קדימה. זה מה שראשונה אל הקורינתים  מאמיןבמה שאתה 

 אומר. 

 

 אני יודע שזה מזעזע עבור דתיים אמריקאים. אבל אדם ש 

בתי שעשיתי", לא ניצל אומר "אני מקווה שכן" או "חש  

 פגשתי הרבה "תקוות כאלו" ו"חשבתי שעשיתי ככה ". 

 

 אני יודע שזה הולך לפרש חלק מהנוצות הדתיות שלנו. 

 עם זאת, עלינו להגיע לאמת. אם אנחנו הולכים להטיף את 

 הבשורה לעולם, עלינו להאמין למה שהתנ"ך אומר. לאחר מכן 

הבשורה.אנשים יכולים להינצל באמצעות    

 

 המשמעות של הצלה  : 

 

להישמע צליל, או להגדיר   ? פירוש המילה "נשמר"ת אומר אתאתה ניצלת. מה ז

להחזיק מעמד, הבשורה שהובאה. אם   אותו בבטיחות. עליך לשמור בזיכרון, או

אמת על מותו, קבורתו ותחייתו של האדון ישוע  ה אתה מחזיק במהירות את

פשוט. אתה ניצלת! זה כל כך   המשיח,  

 

התקפה שאני בספק אם ניצלתי. ".   פגשתי נוצרים שאמרו לי, " הייתי תחת כזה

 "האם אתה רוצה לדעת למה הם 

על מותו, קבורתו   הם לא יודעים כלום כי מפקפקים בישועתם? הם בספק  

 ותחייתו של האדון ישוע המשיח. 
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  האנשים שלי ללכת ולהטיף רוח אלוהים דיברה איתי ואמרה, "לא הזמנתי

להטיף את הבשורה לכל יצור. "  . אמרתי לאנשים שלי ללכת "הציל "שאגתי  .  

 

 "מטיף הבשורה" היא הוועדה. קרא את זה בעצמך ב '

. הכתוב לא אומר, "לך תציל אנשים."כתוב  ט"ו: י"ז  פי מרקוס-הבשורה על 

ת ַהְבׂשֹוָרה." למה? כי אתה ניצל אם אתה נאחז במוות, קבורה   "ַהְכִריזּו אֶּׁ

תו של ישוע האדון. ותחיי  

 

ם  ב  עכשיו סיימו את פסוק  ְרִתי ָלכֶּׁ ִבֹשַ ם ַבָדָבר שֶּׁ ִאם לֹא   -: " ִאם ַמֲחִזיִקים ַאתֶּׁ שֶּׁ

ם. "אתה יכול להאמין לשווא. אם אתה לא מתאפק   ֵכן, ַלָשְוא ָהְיָתה ֱאמּוַנְתכֶּׁ

האמנת לשווא.  -המשיח   מותו, קבורתו ותחייתו של אדון ישוע -לבשורה    

 

פיכך, השאלה שלך "פעם שנשמרה, נשמרת תמיד" נענה. ל  

הסטטוס שלך לעצמך.  זה די ברור. אם אתה לא ממשיך להאמין, חישוב  

 

ַגם ִקַבְלִתי, ... "פול  גהמשיכו עם הפסוק  ם ָברֹאש ּוָבִראשֹוָנה ַמה שֶּׁ . " ָמַסְרִתי ָלכֶּׁ

 קיבל את הבשורה תחילה. אתה 

הבשורה אם לא קיבלת אותו. אינך יכול למסור את   

 

נותנים את ההגדרת כתבי הקודש:  ד-ו   ג מה הבשורה? הפסוקים   

 

ַהָמִשיַח ֵמת ְבַעד ֲחָטֵאינּו, ְלִפי ַהְכתּוִבים ( ג)פסוק    שֶּׁ  

 

( ד )פסוק   ִנְקַבר ְוָקם ִלְתִחָיה ַביֹום ַהְשִליִשי , ְלִפי ַהְכתּוִבים  

 

בפשטות: מוות, קבורה ותחייתו של אדון ישוע המשיח. הבשורה הגדירה  -זה   

 

 לעבוד על הצלה 

 

 לפני שנדון בהמשך הישועה, אני רוצה לומר לך עכשיו 

הראשונה אל  -שהשטן ישחק איתך משחקים על המילים שאנו קוראים ב 

. אל תתנו לו. הוא יביא אותך להגיד, "נו,אני תוהה מה  ד-ט"ו : א הקורינתים

לא ישפיע, כי אינך יכול להציל אותו.  רבא שלי? "זה כן קרה לסבא של סבא  

 

" אלוהים אומר ב שעלינו לחשב משלנו  י"בב:   " אל הפיליפים  

 ישועה. עזוב את כולם לבד. אם אתה רוצה לדעת 

מעל הראש    משהו, תשאל  אל .. אל תתנו לשטן לקחת את האמת ולהכות אותך

 עם זה. רק אלוהים יודע מי ניצל ומי 
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. לך לגן עדן. אינך יכול לדעת מי ניצל אלא אם כן אלוהים אומרהולך    

 

קודש היא חותמת ישועתך  הרוח בהבה נבחן את "הישועה" בהמשך. הטבילה 

(. אתה לא יכול להוטבל ברוח הקודש מבלי להאמין  א:י"גאל האפסים  )

 לראשונה בבשורה. 

 

אם לא   פעם זה הספיק.  עם זאת, אל תחשוב שזה רק בגלל שהאמנת בישוע

היה   קבורה ותחייתו של האדון ישוע המשיח, אתה יכול לאבד מה תצמיד למוות

 לך. 

 

נמצאת כאן בכתובים. אני רק אומר לך מה  ה הזו נכונהעובדה  

במילה. קרא בעצמך ) יש היטב. (ד -ט"ו : א   הראשונה אל הקורינתים   

 

א אומר את זה.  אני יודע איך אנשים יגיבו דתיים. הם יגידו, "נו,עכשיו אחי! זה ל

, ואני לא רוצה להקשיב להם שוב!שלהם   סיפוריםאת ה"כן, שמעתי   

 

  . עמדו במהירותד-ט"ו : א   פשוט תאמינו וצייתו לי הראשונה אל הקורינתים

עם פחד ורעד. כם את הישועה של ובשורת האדון ישוע המשיח וביצע  עמדו  

.
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4פרק   

 

 הבשורה של מלכות אלוהים 
 

" י"ד :  א פי מרקוס -המשיכו עם הבשורה על ֻהְסַגר יֹוָחָנן ָבא ֵישּוַע     ַאֲחֵרי שֶּׁ

ת ְבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים " .  ַלָגִליל ְוִהְכִריז אֶּׁ  

 

מותו, קבורתו  כתבי הקודש, שהבשורה היא  עסקנו בפסוק זה וקבענו, על פי

: " ָבא ֵישּוַע  י"דאדון ישוע. קרא את החלק האחרון של הפסוק  של  ותחייתו

ת ְבׂשֹוַרת   ֱאֹלִהים"  ַלָגִליל ְוִהְכִריז אֶּׁ ָ  .  

 

 ישוע הוא הדוגמא שלנו, והבשורה שלו הייתה הבשורה של 

ים מטיפים. הוא הטיף  ליח ש ה רובשממלכת אלוהים. הוא הטיף למשהו שונה מ 

קבורתו, ותחיית המתים.   למותו,  

 

נבדק על פי דבר האל.  מהי מלכות אלוהים? מלכות אלוהים צריכה להיות

לך משהו שכנראה ידהים   הראני א. אדהראשונה אל הקורינתים    תסתכל על 

שמלכות אלוהים היא במילה. אבל זה לא!  ודתיים לימדה אותך.   

 

מכיוון שאתה אומר שאתה    כתיבתיתמלכות אלוהים היא בשלטון. עובדה זו היא 

אינך יכול להכחיש שאתה מאמין למילים האלה.   מאמין לכל מילה בתנ"ך, אתה

  דת שלךה ייסוד   אחרים שיאתגרו אתגם הכתוב הזה, אבל  אני אראה לך לא רק

. 

 

  : ממלכות דתיותב מתעמת   אלוהים מאתגר את ממלכות החושך בעולם. הוא

וסטל, "מילה", וממלכות דתיות אחרות =  פנטק   בפטיסט, מתודיסט, קתולי,

אתה מאמין. העובדה היא שאתה יודע שאתה לא.שמה שאתה אומר ב  להאמין  

 

פול אומר:  כ  –ד : י"ח  ראשונה אל הקורינתים  ב  

 

ם )  א ּוְלִהְתַנֵהג ְכִאּלּו לֹא ָאבֹוא ֲאֵליכֶּׁ ר ֵהֵחּלּו ְלִהְתַנֹשֵ (.פסוק י"חֵיש ֲאשֶּׁ  

ל   אּוָלם ֲאִני ָאבֹוא  ת ִדבּוָרם שֶּׁ ה לֹא אֶּׁ ְראֶּׁ ה ָהָאדֹון, ְואֶּׁ ם ְבָקרֹוב, ִאם ִיְרצֶּׁ ֲאֵליכֶּׁ

ת ֹכָחם ָּלא אֶּׁ ִאים, אֶּׁ (. פסוק י"ט)  ַהִמְתַנֹשְ  

 

ֵכן ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ֵאיָנּה ְבִדבּור ִכי ִאם ְבֹכַח ַהֹפַעל )   (. פסוק כשֶּׁ  
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פירושו יכולת. מלכות   דונמיס. דונמיסהמילה "כוח" היא מהמילה היוונית, 

אפילו לא בהוראת   ולא במילים מפתה. ז וז אלוהים אינה ברוב ההטפות שלנו. 

אלוהים. זה בשלטון!  המילה של  

 

   יתר על כן, אם ההוראה וההטפה שלנו לא קשורות אל

לא הרוח. המכתב יהרוג אותנו! ו כוח, מכתב המלה מטיף, ה  

 

:  אומר :ו  ג ' השנייה אל הקורינתים   

 

ָּלא   ל אֹות ְכתּוָבה, אֶּׁ ל ְבִרית ֲחָדָשה, לֹא שֶּׁ " הּוא ִהְכִשיר אֹוָתנּו ִלְהיֹות ְמָשְרִתים שֶּׁ

ֵכן ָהאֹות ְממִ  ל ָהרּוַח; שֶּׁ יָתה, ֲאָבל ָהרּוַח ְמַחָיהשֶּׁ . " . 

 

 הכתוב הזה נכון לא משנה מי מלמד אותו. 

 

מא שלנו. אתה מסכים? אם אתה ואני עושים מהישוע הוא הדוג  

.לכן, סימנים תמיד יבואו  אלוהיםישוע עשה , אנו נטיף את בשורת מלכות ש

מכיוון שאנחנו פשוט נפרסם, או נכריז, על    אחר הטפותינו. סימנים יתרחשו

עם הכוח.  אלוהיםמלכות   הבשורה של  

 

 

וקר אם מעולם לא הטיפת שום דבר בכנסייתך ביום ראשון בב   

אנשים שאתה מטיף להם טובה גדולה.  לעצמך ו ללמעט הבשורה, היית עושה  

יום השלישי. כמו כן, הוא  לתחיה ב הבשורה היא שישוע מת, נקבר וקם : זכור

 עלה לשמיים ויושב מימין 

כוח!  תערב בשבילך ועבורי. זהמהאב ש  
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5פרק   

 

 הבשורה עם הסמכות
 

 

בעבר, דנתי כיצד ישו נכנס לגליל והטיף לבשורת הממלכה. בשורת הממלכה       

עם   ראה גם כי הבשורה על מלכות אלוהים נלמדתשת רוצה נמצאת בשלטון. אני

 הרשאה.

 

הֹוָרָאתֹו, ִכי ָהָיה  אומר, " ִהְשתֹוְממּו ָהֲאָנִשים ַעל א: כ"ב  פי מרקוס-הבשורה על 

"   "סמכות" פירושה פריבילגיה ההמל ְמַלֵמד אֹוָתם ְכַבַעל ַסְמכּות ְולֹא ַכּסֹוְפִרים

.  ָהָיה ְמַלֵמד אֹוָתם ְכַבַעל ַסְמכּות  

 

שאלת.  ש  ? ובכן, שבח את אלוהים, אני שמח על מה ישוע הוא בעל סמכות

  נותנים . כתבים אלהל"ד .  – ד:ל"ב פי לוקס-בתנ"ך שלך, מצא את הבשורה על 

הם ב. עם זאת, יש א: כ"ב  פי מרקוס-בשורה עלבאת אותו חשבון שנמסר    

 פירוט רב יותר. 

 

אומר, " שֹוְמָעיו ִהְשתֹוְממּו ַעל תֹוָרתֹו, ִכי  ד:ל"ב   פי לוקס-את הבשורה על 

ת ְדָברֹו ת ִאיש ּובֹו רּוַח ֵשד ָטֵמאאֹוָתּה ָשָעה ָהָיה ְבֵבית ַהכְ   .ְבַסְמכּות ִדֵבר אֶּׁ .  "נֶּׁסֶּׁ

ּנּו .   הרוח ידעה מי ישוע"   'ָגַער בֹו ֵישּוַע ְוָאַמר: "ְשֹתק ְוֵצא ִממֶּׁ  

 

איש.  למחוץ    אוישוע ציווה על השטן לשמור על שלום ולב  

ּנּו ִמְבִלי ְלַהִּזיק לֹו    ַהֵשד ִהִפיל אֹותֹו ַאְרָצה ֵבין ַהּנֹוְכִחים ְוָיָצא ִממֶּׁ

 

. אני רוצה שתראה את זה:ל"והתבונן בפסוק    

 

ל זֶּׁה: "ָמה ַהָדָבר ַהּזֶּׁה? ְבַסְמכּות ּוְבֹכַח הּוא ְמַצּוֶּׁה ַעל    ַהֹכל ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו זֶּׁה אֶּׁ

ת ְוֵהן יֹוְצאֹותָהרּוחֹות ַהְטֵמאֹו !" 

 

המילה "סמכות"   ל"וישוע היה בעל סמכות וכוח! בפסוק   

זה דונמיס.    היא המילה היוונית, האקסוסיה, או הפריבילגיה. המילה "כוח" כאן

 עם סמכות ]הרשאות[ ועם כוח ]יכולת[, הוא 

יצאו. האם אתה יכול לעשות  ןציווה על הרוחות הטמאות, וה  

ִריֹון שלך מדגים זאת? או שאתה פשוט מטיף, הזה? האם  ִמיִניסטֶּׁ  

 "עכשיו עשיתי את חלקי, זה תלוי בישו?" 

 

 אני אגיד לך את זה. הקשבתי למטיפים בארצות הברית 
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, "עכשיו הנחתי ידיים על אנשים, זה תלוי באלוהים. אני הטיפתי את  יםאומר

 המילה. עכשיו זה תלוי באלוהים. " 

 

רוח. עליכם    יית לאלוהים. אתה חייב להיות מוביל על ידיזה לא נכון. עליכם לצ

חייבים לפרסם את החדשות הטובות,  ם להטיף את בשורת מלכות האל. את

 הבשורה המשמחת, הבשורה.  

 הבשורה היא מותו, קבורתו ותחייתו של האדון ישוע.  

 הבשורה היא סמכות וכוח. 

 

ו מילה אחרונה: אם אתה מטיף בשורה אחרת, לא יהי  

נויים בחייהם של האנשים אליהם אתם מטיפים, ואתם  שי  

ט : -ח :א את אל הגלטים  ו.. קרא ים מקולל   ותהי  

 

ם ְבׂשֹוָרה שֹוָנה ִמּזֹו    ר ָלכֶּׁ הּו, ֲאִפּלּו ֲאַנְחנּו אֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָשַמִים, ְיַבֹשֵ ַאְך ִאם ִמישֶּׁ

ם ִיְהיֶּׁה  ם, ֵחרֶּׁ ְרנּו ָלכֶּׁ ִבֹשַ (.ח )פס ' !שֶּׁ  

 

ם ְבׂשֹוָרה שֹוָנה   הּו ַיְשִמיַע ָלכֶּׁ ם ָלֵכן: ִאם ִמישֶּׁ ָאַמְרנּו ֹקדֶּׁ ֲאִני חֹוֵזר ְואֹוֵמר ַמה שֶּׁ

ם ִיְהיֶּׁה ם, ֵחרֶּׁ ִקַבְלתֶּׁ !ִמּזֹו שֶּׁ (.ט)פס '    

 

אתה  כתבים אלה צריכים להספיק בכדי לגרום לכל אחד להאמין באלוהים! אם

 מאמין באלוהים, תציית לאלוהים ותטיף את  

 הבשורה. הבשורה תובא בסמכות ובעוצמה. 

. 
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6פרק   

 

 הבשורה עם העוצמה
 

 

ק את כוחו של אלוהים שנקשר תמיד לבשורת  ו בסעיף זה נבחן יותר עמ

ל ראשונה אל הקורינתים ד  הממלכה. מתייחס :   ח". פול אומר בפסוק י כ-י"ח   

 

א   ר ֵהֵחּלּו ְלִהְתַנֹשֵ םֵיש ֲאשֶּׁ    ּוְלִהְתַנֵהג ְכִאּלּו לֹא ָאבֹוא ֲאֵליכֶּׁ

 

א "? יכול להיות שהמיל א "  ה  היה אכפת לך לנחש מה פירוש " ְלִהְתַנֹשֵ " ְלִהְתַנֹשֵ

"גאווה"?  הפירוש  

 

אומרים:  כ-י"ט   :הפסוקים    

 

ת ִדבּוָר  ה לֹא אֶּׁ ְראֶּׁ ה ָהָאדֹון, ְואֶּׁ ם ְבָקרֹוב, ִאם ִיְרצֶּׁ ל  אּוָלם ֲאִני ָאבֹוא ֲאֵליכֶּׁ ם שֶּׁ

ת ֹכָחם )פס ' ָּלא אֶּׁ ִאים, אֶּׁ (. י"ט  ַהִמְתַנֹשְ  

 

ֵכן ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ֵאיָנּה ְבִדבּור ִכי ִאם ְבֹכַח ַהֹפַעל )פס ' (. כ שֶּׁ  

 

רק את המילה.  שמלמדים אמר שכשהוא יבוא, הוא לא יכיר את המטיפים  וספול 

אלה שהפגינו את כוחו של  יכיר את  . במקום זאת, הוא אמר שהואמתנשאיםהם 

 אלוהים. 

 

הראה לי את הפסוקים   מלכות האל אינה במילה אלא בכוח. כאשר אלוהים 

ים  מתנשא ש" כהני הדתלהפריד בין  שנה, יכולתי באופן מובהק 14האלה לפני 

כהני הדת "מאותם   

את כוחו של אלוהים.  מושהדגי   

אומר:  א : י"ד  ַהְבׂשֹוָרה ַעל־ִפי ַמְרקֹוס  

ת ְבׂשֹוַרת  ֻהְסַגר יֹוָחָנן ָבא ֵישּוַע ַלָגִליל ְוִהְכִריז אֶּׁ ָהֱאֹלִהים.  ַאֲחֵרי שֶּׁ  

 

  . ישוע באכ-י"ח   :הראשונה אל הקורינתים ד  התבוננו בפסוק זה יחד עם 

תחיית המתים. מה הוא פרסם?   מותו, קבורתו ו -לגליל מפרסם את הבשורה 

 הוא פרסם את כוחו של 

דגים את כוחו של אלוהים  מ  שלא כהן דת, כל כ-י"ח   :ד  Iאלוהים. על פי 

".  מתנשא "  
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להצדיק מדוע הם לא  ים נס מיום אחר יום ו  בארצות הברית יש מטיפים שקמים

מדוע הם לא מפגינים כוח. הם אומרים, "אלוהים קרא  ו  מתפללים למען החולים

אליך.   אותם האלה בשמות. לא אזכיר כהני הדתמורה. "אני מכיר את  לי בשם

ד  הראשונה אל הקורינתים אני אוהב אותם מספיק כדי להצביע עם  .   כ -י"ח  :  

 

  יתרה מזאת, אני מתפלל שאלוהים יוביל אותם לחזור בתשובה. אם אתה חושב

ה. השטן   אלוהים קרא לך ללמד את דבר האל ללא כוח, אתהש בעוצמה ְמרּומֶּׁ

 הטעה אותך. 

 

יתי לעשות זאת.  רצכאשר אלוהים התחיל להוביל אותי להפגין את כוחו, לא  

שדים, ריפאו חולים ודיברו בלשונות.   לא רציתי להיות קשור לאנשים שגורשים

לא   לכנסייה עם אנשים שדיברו בשפות כל עוד הם  תלכל  לא היה אכפת לי

ם: . עם זאת, אלוהים אמר לי את הדברים הבאייודעעים מה שאני עושה  

 "אם אתה אוהב אותי, תשמור על דבריי." 

 

האוונגליסטים המובילים   ם אותבשתי הזדמנויות שמעתי אדם שנחשב לאחד מ

: "אני לא טירון. אני  ה הבא ההצהרה הציבורית את  בארצות הברית ה הצהירו

שנותיי. "הוא גם   ניסים שאלוהים עשה במשרד זה בכל יכול לסמוך על חמישה

.  מיח רגלייםאמר," אלוהים לא מצ  

 

  אלוהים לא ממלא שיניים; ואלוהים לא עושה ניסים אחרים שאני שומע אנשים 

. " יםתארמ  

 

 אנשים נוהרים באלפים כדי להקשיב לאיש ההוא מטיף. אתה 

מספיק אומץ לומר לך שאדם   לי יכול לקבוע בעצמך אם הוא מציית לאל. יש

אלוהים. אני    בעקבות רוחו שלא פשוט לא  וכוחו של אלוהים ה ים אתדג מ  שאינו

לזה אתה מאמין, אני   לא מודאג אם אתה קורא לי ביקורתי או שיפוטי. )אם

קורא לך.( גם   ה. זה מה שישועממרומקורא לך    

 

עם   -תחיית מלכות האל  ישוע בא לפרסם את הבשורה = המוות, הקבורה, ו

ים אומרים,  מטיפ   במילה, אלא בכוח. בארצות הברית  האלוהים אינ כוח. מלכות

ועכשיו אני צריך ללכת.   "ובכן, למילים שלי יש כוח. אני הטיפתי את המילה

עוזב. "זה קורה כל הזמן.  נישאאאלוהים ידגים את כוחו כ  

 

אתה יודע משהו? הוא ידגים את כוחו.תודה לאל, הוא יעשה זאת. אם יש לך  

ידגים את כוחו  כל דבר מהמילה, אלוהים  טיפת אמונה ואתה יכול להאמין

 עבורך. 
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האלה וצפיתי בהם. קיבלתי כל חלק ממה שרציתי   כהני הדתתגדלתי והאזנתי ל 

 לקבל מאלוהים. לא קיבלתי את הברכה שלי 

עליי. פשוט לקחתי   הםשמים את ידישעל ידי המטיפים האלה   

ו להאמין בזה. זו הסיבה היחידה שחלק ממנ  תיאת המילה והחל  

מעט אמונהוקצת כוח. מהתנועה הכריזמטית ב  הגיע  

 

ה  תהי וקטטה ז  ועכשיו, אלוהים אומר, "אני רוצה שתראה לאנשים האלה איז

לא רוצה שתשכח אותם.  אני אני רוצה שתאהב אותם. . להגיע לאן שאתה נמצא

שכח את השורשים שלך. " עד שת אני לא רוצה שתהיה כל כך גדולה   

 

משיך לעשות  מהיה  אם כל נוצרי היה זוכר את ההתחלה הקטנה שלו, הוא 

הגדול ביותר. זה כל מה שאנחנו חושבים.   אנשים נוצרים. כולם רוצים להיות

ִריֹון שלנו. החושב שאלוהים מאשר את   כשיש לנו המונים גדולים, אנחנו ִמיִניסטֶּׁ  

 

ִריֹון ישוע? ראה ב:כ"ב : מעשי השליחים   כיצד אישר אלוהים את ִמיִניסטֶּׁ  

 

ם ִמַטַעם  ַאְנֵשי  ִּנְתַאֵשר ָלכֶּׁ ה: ֵישּוַע ִמַּנְצַרת, ִאיש שֶּׁ ת ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶּׁ ִיְׂשָרֵאל, ִשְמעּו אֶּׁ

ם, ְכִפי   ר ָהֱאֹלִהים ָעָׂשה ַעל־ָיָדיו ְבתֹוְככֶּׁ ֱאֹלִהים ִבְגבּורֹות ּוְבִנִּסים ּוְבאֹותֹות ֲאשֶּׁ

ם יֹוְדִעים  ם ַעְצְמכֶּׁ ַאתֶּׁ " שֶּׁ  

 

ש בכנסיה בה אתה משתתף.האם מבשרים את הבשורה?  עיין מקרוב במתרח

-האם הוכח כוח כלשהו?נסה את הרוחות ובדוק אם הם מאלוהים )הבשורה על 

. הסימנים  י"ח  –ט"ז :י"ז  פי מרקוס-(.קראו את הבשורה עלא:אי יוחנן פ

בעקבות הטפות הבשורה. הכח. של האל   כויל פסוקים  המתוארים באותם  

שאל את אלוהים מה הוא   אינו מתרחש בכנסייתך,הודגמה. אם כוחו של האל 

שמע את קולו.  היה עושה לך. אתה הכבשים שלו ואתה  

. 
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7פרק   
 

 הבשורה עם הסמכות וכוח רוח הקודש
 

 

  הטיף את המילה   ראית בפרקים הקודמים של ספר זה כי ישוע       

  יצאו. עכשיו  ןלצאת, וה ות טמא  ותציווה על רוח  בסמכות וכוח. הוא"  בשורה" ה

י"ח :  כ"ח : אני רוצה שתראה את ַהְבׂשֹוָרה ַעל־ִפי ַמַתי  
ץ.   ִנַגש ֵישּוַע ְלַדֵבר ִאָתם ְוָאַמר: "ִנְתָנה ִלי ָכל ַסְמכּות ַבָשַמִים ּוָבָארֶּׁ  

 

צא להטיף  ת במזוודה שלך והתנ"ך רשות אלוהים לפני שתניח את  יש לתת לך

 לכל העמים.  

 

עד   שאתה לא צריך להטיף כ"ד :מ"טפי לוקס -בשורה על ב"בנוסף. ישוע אמר  

שתהיה לך כוח ]יכולת[ מהגבוה. "כשאתה מוקף עם הכוח שלך, יש לך את  

 היכולת של רוח הקודש. 

 

יש עליכם להיות בעלי סמכות ויכולת עם ההטפה שלכם. אם    

שלי." הבית  לך הרשאה בלבד, השטן ילעג לך. הוא יגיד "זהו  

 

בהתחלה היה לי סמכות בלבד, אבל אלוהים הוביל אותי    

 ליכולת שלו וללמד אותי את דרכיו. 

 

כיצד לטפל בשדים. השדים היו    לפני שהוכח כוחו של אלוהים בחיי, לא ידעתי

  אני לא מתכוון לצאת מכאן. "הייתי פשוט עומד שם . אומרים, "זה הבית שלי

אתה מתכוון   סתכל עליהם. לא ידעתי מה עוד לעשות. אמרתי, "אלוהים, מהומ

שדים האלה? " עשות לל  

 

 

 ביליתי שש שעות לילה אחד בניסיון להפיל את השדים מתוך 

--אישה. אני לא חושב שזרקתי אותם. פשוט הרגשתי אותם   

למיטה.   הלכתילכן . גם הם עוקצו! הייתי כל כך עייפה כמו חבורה של דבורים

 חשבתי, "זה בזבוז זמן. אני לא יכול לזרוק 

  שדים. "אבל השבח לאלוהים, הוא ילמד אותנו את דרכיו בזמן שאנחנו הולכים

 איתו. 
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 כוחה של רוח הקודש 

סמכות וכוח להטיף את הבשורה. מאיפה הכוח מגיע? הכוח  לנו להיות  צריך

הביטו  .וח הקודשמגיע מר  : ח : א מעשי השליחים    

ש ְתַקְבלּו ֹכַח ְוִתְהיּו ֵעַדי ֵהן ִבירּוָשַלִים ְוֵהן ְבָכל ְיהּוָדה  ם רּוַח ַהֹקדֶּׁ ֲאָבל ְבבֹוא ֲעֵליכֶּׁ

ץ  ".ְושֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָארֶּׁ
 

 אתה חייב לדעת שיש לך סמכות על השטן אם אתה רוצה 

להיות בעלי יכולת רוח רפאים צריכים  אתםלזרוק אותו.   

 פועל בך בכדי להפיל את השטן. רוח הקודש היא זו שמטילה 

ואני.   תהלצאת מהשטן. זה לא א  

 

 זה כל כך נחמד כשאתה לומד ללכת ברוח ולתת לו להוביל 

אתה הולך בזה ו   . אתה יודע שיש לך את הסמכותותךא  

רגיש כמו ענק אמונה. אני  מ  אתהופריבילגיה. ואז רוח האלוהים תופיע בתוכך, 

קילוגרמים של אמונה. )זה במקרה שאני   170לא צוחק לך. אתה מרגיש כמו 

 שוקל.( 

 

של אלוהים מחפש שדים. כשהוא רואה  אתה רק מקווה שיש לפניך שטן. הכח

יוצא. אחרי המשחה והיכולת עוזבים אותך, אתה   ואזורק אדם. וא  אחד זה צועק

ם. ק"ג של כלו 170פשוט שוקל   

 

  , הייתי חושב "זה בטח היה פראי!"ח: א כשקראתי את מעשי מעשי השליחים 

מה לעשות.    תיואז, בפעם הראשונה שחוויתי את כוחה של רוח הקודש, לא ידע

. בודלא  ךהול  חשבתי שזה מדהים. תהיתי אם אני  

 

מטר וחצי מטר של מישהו    הייתי מתחיל לטייל בין האנשים, וכשנכנסתי פנימה

בשורת מלכות האל. את  החוצה צורח ושואג. זו אהבת האל. ז השד באעם שד,   

 

 מה נעשה בכנסייה? מטיפים אומרים, "אני רוצה את כולכם 

ידיים  הבשורה כאן! אני הולך להניח את עמדו בשורה כאן.  ד  ועמ לעלות לכאן ול 

, והוא ייעלם. עכשיו  לכתל  על כולכם. בשמו של ישוע, אני מצווה על השטן ישל

קורה. לא מפגינים שום כוח.  אתה תהיה חופשי. "ושום דבר   

 

נשאר. לא יכולתי להבין את זה.  ובכן, זה מה שהם עושים. המטיף עוזב, והשטן

עדים לזה יודעים על מה אני מדבר.   תםלכם שהייוחשבתי "מה זה?" את כ   
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מטיפים מתפללים בשבילי. עכשיו אני   שים באו אלי ואמרו, "היו לי כל אלהאנ

 האלה  עם האגין ושמבך וכל הגדולים הם התחילו הולך לתת לך צ'אנס. "

 שאלתי אותם, "נו, מה אתם עושים איתי כאן?" 

 

עיניך, תגלה שזה לא  כאשר רוח הקודש משליכה את השטן מאנשים ממש לפני

דרכם.    תאלוהים פועל רוחו שלש. מה שחשוב זה ולמענלמי הם התפללו   משנה

שורת תפילה היית. איזו אינני מעוניין ב  

 

 אם אלוהים שלח אותך אלי לתפילה, אתה הולך להשתחרר. 

אם אתה בא רק בגלל ששמעת הוצאתי שדים , אני אפילו לא מתכוון להתפלל  

 למענך. הפסקתי את זה. 

 

להתפלל.    נשים אלא אם אומר לךאלוהים אמר לי, "אתה לא מתפלל למען א

אתה לא שם ידיים על אנשים אלא אם אומר לך.. "לא הכרתי אף אחד במדינה  

כפי שהייתי.  שהיה זהיר לא פחות   

 

קהלמן הגן על מתנותיה טוב יותר   קתריןשפעם הקשבתי לנורבל הייז. הוא אמר 

ל  הוא אמר שאתה לא יכול לגרום לאישה הזו להתפל מכל מי שאי פעם ראה.

לא רוצה להתפלל.  עבורך אם זאת  

 

לא לשים יד על כולם. "אני    אמרתי, "תודה לאל! זו רוח אלוהים שבי אומרת לי

אמר על קתרין קולמן בהגנה על   משבח את אלוהים על מה שנורוול הייז

 מתנותיה. 

 

אנשים   צפיתי בה פעם אחת באחת הפגישות שלה. היא הייתה בוחרת רק

מטיפים אומרים, "אני רוצה שתמלא את   בארצות הברית מסוימים לתפילה. 

הולכים לשים עליך שמן ולהניח ידיים על כולכם. "  החומה הזו! בוא הנה ואנחנו  

 

זה רק כדי  עושה אם אלוהים אומר לך לשים יד על כולם, זה בסדר. אם אתה  

 לרצות אנשים, אז זה לא בסדר. 

 

כל דבר אחר   ותעש לם, או  ו קל כאשר רוח אלוהים פועלת בך, אתה יכול לשבת,

להתבטא. זה כל כך כיף. כל כך קל לראות   שאתה רוצה, וצפה בכוחו של האל

 את אלוהים מרפא אנשים. 

 

  נפגעו והתדרדרו. הרופאים רצו לילה אחד התפללתי לגבר. היו לו שתי חוליות

כדי להמיס אותם בניתוח. התיישבתי בכיסא. אמרתי לאיש,"שב בכיסא הזה. אני  

להתפלל עבורך."  רוצה  
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בצעדי פנים והזיז אותו. הוא אמר,    התחלתי להתפלל, ופתאום רוח האל פגעה בו

צץ, משהו באמצע שלי פשוט זז הצידה. "  "אה, משהו בי סתם  

 

 אמרתי, "קום, תתכופף." הוא קם, התכופף והרגיש לא

 כאב. אלוהים תיקן עבורו שתי חוליות בזמן שישב שם 

כיסא הזה.ב  

 

דבר הכי מצחיק ה לי רק כמה פעמים. זה היהזה קרה   

נכון. אלוהים  הקום במשאי פעם ראיתי. אלוהים פשוט הזיז את גבו והכניס אותו 

הוא הכירופרקט הכי טוב שפגשת אי פעם. ובכן, הוא יכול לעשות הכל. כל  

 דבר! 

 

 ראיתי את אלוהים לוקח אנשים ומעקם אותם לכל כיוון. 

ותנו לילה אחד וסובב  ראיתי אותו לוקח אישה בשליח   

 זרועה לאחור ומעלה עד שזרועה הוארכה במלואה. אני 

., "אלוהים, אתה הולך לפגוע בזרועה של האישה הזותיחשב  

 הזרוע פשוט תסתובב עד כה. " 

 

 ואז אמרתי, "דויל, מוטב שתעזוב את אלוהים לבד. הוא יודע 

זרועה   דהים. 'איך להתמודד עם הזרועות של אנשים. "מה שאלוהים עשה היה מ 

 של האישה נרפאה לחלוטין. 

 

בשורה. אבל, היה חכם. אל תלך לשום  ל  זכור, יש לך את הסמכות ]להעדיף[

עד שכוח של רוח הקודש בך.   מקום להטיף את הבשורה  

. 
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8פרק   

 

 חזרה בתשובה 
 

 

אז לחזור   טף,, עליכםתו  לאחר שהבשורה על בשורת מלכות האל           

פי  -הבשורה על בתשובה. אנו הולכים ללמוד תשובה. פתח את התנ"ך שלך

ט"ו: -א:י"ד מרקוס   

 

ת ְבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים  ֻהְסַגר יֹוָחָנן ָבא ֵישּוַע ַלָגִליל ְוִהְכִריז אֶּׁ   פסוק"           ַאֲחֵרי שֶּׁ

 י"ד " 

 

 " ָבה ְוַהֲאִמינּו  ָמְלָאה ָהֵעת ּוְקֵרָבה ַמְלכּות ֱאֹלִהים! שּובּו ִבְתשּו 

!ַבְבׂשֹוָרה ט"ו "   פסוק"                   

 

ישו    ט"וממלכת האל. בפסוק   , ישוע נכנס לגליל והטיף את בשורתי"דבפסוק  

האם אתה מלמד זאת כשאתה מטיף?  תשובה ואמונה.חזרה בהטיף ב   

 

הבשורה על הממלכה ואמר   ראו עוד כי מרקוס אמר כי ישו בא להכריז על

ים הייתה ביד. הוא גם אמר, "חזרו בתשובה ותאמינו לבשורה."  שמלכות אלוה

לך הוא לא אמר, "חזר בתשובה, חוטא." הוא לא אמר, "חזר בתשובה, או   

 לעזאזל. "הוא אמר," חזרו בתשובה ותאמינו לבשורה. " 

 

 חזרה בתשובה 

 

 מהי אפוא חזרה בתשובה? חזרה בתשובה היא שינוי תודעתי. 

 זאת אומרת להיות בעל מוח אחר, או רצון אחר. חזרה בתשובה 

זה שאתה מאמין בבשורה. זה  רצון האל. מהו רצון האל? רצון האל תבעל  היא 

 פשוט מאוד. 

 

לבשורה. "הוא לא אמר," חזר  נו יישוע נכנס לגליל ואמר, "חזרו בתשובה, והאמ 

 בתשובה והצטרף לכנסייה שלך. "הוא עשה זאת 

  ה והלכו במעבר לאורך מסע צלב, כשדמעות זולגותלא להגיד, "חזרו בתשוב

במורד לחייך, עשיית מקצוע של ישו. "הוא אמר,"חזרו בתשובה ותאמינו  

דנו בזה קודם. הבשורה היא שישוע מת, נקבר   לבשורה." מה הבשורה? אנחנו

 וקם שוב ביום השלישי. 

 

:  קובעי :ט     אל הרומים    
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יֵ  ה ְבִפיָך שֶּׁ ֱאֹלִהים ֵהִקים אֹותֹו ִמן  ְוִאם ַאָתה מֹודֶּׁ שּוַע הּוא ָהָאדֹון ּוַמֲאִמין ִבְלָבְבָך שֶּׁ

ִתָּוַשע -ַהֵמִתים  . 

 

 האם ידעת שהתנ"ך לא אומר שאתה צריך לדקלם את 

 "תפילת חוטא" להינצל? אתה יכול להתוודות על חטאיך ולעולם לא

בעלך,   אשתך, בפנילהינצל. האם ידעת שאתה יכול להתוודות על חטאיך בפני 

ינצל? האם אתה יודע תאו לכומר שלך ולעולם לא    

האמין שהוא קם  ול למה? הסיבה היא שמעולם לא התוודת על ישוע כלורד

 מהמתים. 

 

בכיסא החשמלי או מת    התבונן בדוגמה זו. נניח שהיית בכלא עומד למות

ישוע  ש כל חטא שאי פעם ביצעת. אך אינך מאמין  מזריקה קטלנית. אתה מודה

החיים שלך. אתה   הועלה מהמתים. ואתה לא מתוודה עליו כאלוהים של  המשיח

? את זהתמות חוטא ותלך לעזאזל. האם ידעת   

 

 אמונה 

ישוע מת, נקבר וקם שוב ביום  ש  אין די בהודאת חטאיך. צריך להאמין בזה

השלישי. תהילה לאלוהים! כשהוא נפטר, הוא הלך לעזאזל בשבילך ועבורי,  

טרך ללכת. לא נצלכן   

 

היום עושה התערבות בשבילך   הוא גם עלה ליד ימינו של האב. הוא יושב שם

 ועבורי. עליכם להאמין בזה! 

 

לא יכול להאמין במוחמד. הוא לא קם   עליכם להאמין שישוע קם מהמתים. אתה

.  מהמתים מואתה גם לא יכול להאמין בנביאים אחרים. הם לא ק מהמתים.  

 

שעדיין חי היום. השבח לאל! הוא יושב ליד   מהמתים. הוא היחיד שמת ישו קם  

 ימינו של האב. 

 

 ישוע המשיח לורד 

 

צריך להתוודות עליו כאלוהים על חייך   בנוסף להאמין שישוע קם מהמתים, כן

לימדו  הם אתה?  נו אני ונשמע. אתה יודע מה לימדו אות כדי להינצל או להיות

זה לא כתבי הקודש.   להיכנס לחיינו ולהיות מושיע שלנו.אותנו לבקש ממנו  

 ישוע רוצה להיות מושיעך. עם זאת, הוא

 רוצה גם להיות אדון חייך. 
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תורות, מטיפים דתיים, רוחות דתיות,   אתה ואני הוננו. טעינו על ידי דתיים

אמת חלקית.  אותנו לימדו הם חנופה, ונאמנות. לא נאמר לנו האמת.  כישוף,

ותנו הונאה. לימדו א  

נו  והועבר  האמנו בשקרים האלה נווא(.  י"ד: י רובנו אכלנו פרי שקרים )הושע 

ל ָהרֹוִמים י ת ָשאּול אֶּׁ רֶּׁ :י"ג שולל. עם זאת, ִאגֶּׁ  

ר־ִיְקָרא ְבֵשם יהוה ִיָמֵלט "אתה מאמין בזה?  ֵכן "ֹכל ֲאשֶּׁ שֶּׁ  

 

הישועה? האם אי  עם   אתה יכול לומר "נולדתי בכנסייה." מה זה צריך לעשות

מהמתים? אמרת לו כך?  קם פעם האמנת שישוע הוא אדונך ושהוא  

 

החלטות, והקדשתי את חיי   אתה יכול לומר "ובכן, הייתי במסעות צלב ועשיתי

, בכל מקרה? אינך יכול להקדיש את חייך למשיח אלא אם  אתלמשיח. "מה ז

בו כאלוהים.  ותלראשונה שהוא קם מהמתים ויש להוד תהאמנ  

 

אלוהים, , אינך יכול להקדיש  שהוא ה קם מהמתים ו  הואאם אתה לא מאמין ש

לא   הקדשה. לכן, הקצאתך מחדש,הצטרפותך מחדש והעלאת שמך בכנסייה

 אומר דבר! אלה מעשים חסרי ערך! 

 

ת עליו כאלוהים,  ילא התווד  אם אתה לא מאמין שישוע מת וקם שוב, ואם כן

זה? ישוע אמר, "חזרו בתשובה   האתה אפילו לא יכול להינצל. אתה רוא

אמן שישוע מת,  הוקבל את רצון האל.  ךנ ותאמינו לבשורה." שנה את רצו

.   נקבר,וקם שוב  

. 
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9פרק   
 

 חזרה בתשובה ואמונה בבשורה

 

 לאחר חזרה בתשובה עליכם לעשות מעשה. אתה חייב להאמין 

לבשורה, אתה מאפשר לישוע  בשורה. על ידי האמונה בבשורה והגשת חייך ל

רוצה שישוע יהיה אדונך, אתה צריך להאמין   לממש את מלכותו בחייך. אם אתה

 בבשורה. 

 

. ואז הוא יהיה  אדוןומודה בו כי :ט    אל הרומיםהאמין שהוא קם מהמתים 

  תאמין שהוא קם מהמתים, הוא לא יהיה אדון. אם הוא כן  אדונך. אם אתה לא

זה כל כך פשוט.  לא אדונך, אתה לא ניצל.  

 

י. חפש זאת בעצמך. חפש  ל האמינו לתנ"ך. אל תאמין למטיפים, ואל תאמין

אם מה שאני מלמד נכון.  בכתובים וגלה  

 

. י  -י :ח  אל הרומיםעדיף, קבל את התנ"ך ופתח אותו היום   

-א : ט"ו  הראשונה אל הקורינתים   ראו בעצמכם שמילים אלה נכונות. קרא את 

שהם נכונים.  תראהו   ט"ו-י"ד :  אוסמן  ד  

 

קם  אומר שאם אנחנו לא מאמינים שישוע  ב: ט"ו  הראשונה אל הקורינתים את

אדון חייך,   מהמתים, האמונה שלנו היא לשווא, או בטלה. אם אתה רוצה את ישו

  צריך להאמין שישוע קם מהמתים ולהודות בו תצטרך להתוודות עליו כך. אתה

גיש את חייך אליו. מ  חייך. בכך, אתה אדוןל. ואז הוא יהפוך אדוןכמו   

 

םאנשים אומרים, "ישוע הוא אדוני." ואז אתה שואל אותם, "האם את   

 מאמינים בבשורה? " 

 

 "הו כן!" 

 " אתה מאמין למוות, קבורה ותחייה? " 

 "הו כן!" 

 "אתה מאמין שזה כוחו של אלוהים?" 

 "אני לא יודע!" 

בחיים שלך?" כלשהוא "יש לך כוח   

 "לא, אבל אני מאמין שישוע הוא אדוני!" 

 

 עברתי בין המונים כאלה. הם לא היו מכירים את ישו 
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עליו. אני לא מניח   ו שמעת אם הוא יופיע על חמור. )אני מתכוון לזה!( הם כמעט

לומר לך שהם לא מכירים את ישו האיש.   אותם. אני פשוט מנסה  

 

לומר "האיש". אנשים דתיים   אותיהוא גבר, אתה יודע? זה בעבר היה מדהים 

חסר כבוד. הוא בן אלוהים. "   אומרים, "אה, אל תהיה כך  

 

. םובכן, הוא היה יהודי. הוא היה נגר. הוא היה הבן של מרי   

יום   40קיבל את רוח הקודש ובילה ש  הוא לא ניתן להבחין בשאר האנשים עד

דבר דבר אלוהים לשטן. מ וצם   –במדבר   

 

רוח קודש. ישוע קרא לתלמידיו   וחזר לגליל ביכולת שלהוא התגבר על השטן 

כפר נחום. שם, בשבת, הוא לימד בבית הכנסת.   והם נכנסו  

האיש. תוך האנשים נדהמו כאשר השדים צעקו מ  

 

 זהו ישוע האמיתי! הוא עשה זאת ואז הוא עושה את אותו הדבר 

 דבר היום. אנו חיים בתקופה מרגשת.

 

אמינו לבשורה ]המוות, הקבורה, ישוע אמר, "חזרו בתשובה, ות  

ותחייה[. "אם אתה לא מאמין לשום דבר אחר, האמן לבשורה. זה כל מה  

 שצריך. 

 

ידע רב יעניק לאדם  ש אתה צריך לדעת איך התחלתי ללכת עם אלוהים. חשבתי

יכולתי. קראתי את ספרי המטיפים והקשבתי לקלטות  ש  כוח רב. קראתי כל ספר

לי    וה במכוניתי. היו לי תנ"כים במכונית שלי. הימכשירי הקלט  שלהם. היה לי

החדשה במכוניתי. קראתי את הספרים של  הישנה וקלטות של הברית 

מת כל יום! הייתי לקלטות, ו  תיכולם,האזנ  

 

היה פשוט מדי.  זה אלוהים אמר שכוחו של אלוהים נמצא בבשורה. חשבתי ש

 איך זה יכול להיות? כוחו של אלוהים הוא למעשה 

לי, "דויל, חזר בתשובה   נפטר, נקבר וקם שוב ביום השלישי. הוא אמרשישוע 

 והאמן בבשורה!" 

 

ככל שאני הולך עם אלוהים, ההליכה שלי חוזרת לאמת בסיסית. אל תשכח  

  להאמין שישוע מת, נקבר,וקם שוב. זה כוחו של אלוהים לישועה לבני אדם

 שמאמינים באמת. על זה עוסק הספר הזה. זה

ישו. ת מוות, קבורה ותחיי  -את הנצרות  אותך מלמד  

 

? אבוסהידעתם כי נוצרים רבים עדיין ישו ב  
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על הצלב. מעטים  נמצא הם ממשיכים לתפוס אותו כתינוק. לרבים אחרים 

. ישו הקם לתחייה  -האנשים שמכירים את ישוע האמיתי   

 הם מכירים את ישוע ההיסטורי, אך הם אינם מכירים אותו 

מהמתים. ישו שקם    

 

 סיפרתי את הסיפור הזה פעמים רבות בכנסייה ובבית הספר לתנ"ך. 

 זה עולה ברוחי עכשיו: 

 

גדלתי בכנסייה. אבי ואמי היו    יום אחד עמדתי בחצר שלי וחשבתי מתי   

שנה. מהתנ"ך ידעתי על דוד. ידעתיעל אברהם. שמעתי על   60יותר מ   נוצרים 

ברים די מרוחקים, אבל הם היו גברים. אליהו. הם נראו כמו גברים.נראה שהם ג  

 

בלתי ניתן לגישה. הוא היה רחוק   עם זאת, ישוע היה כמו איזו יצור זר שהיה

ממני שנות אור. חשבתי שזה היה כל כך נחמד אם רק הייתי יכול להכיר את  

 האיש הזה.

 

היו   וסאברהם ופולו אמרתי לאלוהים, "אני רוצה לדעת למה דוד היה כמו גבר

איש. מדוע הוא כה בלתי ניתן לגישה?   המילה שלך אומרת שבנך היה גברים.

  להם התגלות בכנסייה שהשתתפת בה לא הייתה   "אלוהים אמר לי," האנשים

 של בני. " 

 

כיר את ישוע  ל  . אתה לא יכולבראות אנושיתהכרנו את כל הגברים בתנ"ך 

אומר,  זט" ה:שנייה אל הקורינתים ב. בראות אנושית  

ת  ַעל ֵכן מֵ  ַעָתה ֵאין ָאנּו ַמִכיִרים ִאיש ַעל־ִפי ְראּות ֱאנֹוִשית; ְוַגם ִאם ִהַכְרנּו אֶּׁ

ן ָכזֶּׁה " . ַהָמִשיַח ַעל־ִפי ְראּות ֱאנֹוִשית, ֲהֵרי ָכֵעת ֵאינֶּּׁנּו ַמִכיִרים אֹותֹו עֹוד ְבֹאפֶּׁ  

 

ב ביום  קבר, וקם שונ  . עם זאת, הוא נפטרבראות אנושיתהכרנו פעם את ישוע 

המשיח שקם לתחייה. הוא חי לאלוהים!   השלישי. עכשיו אנו מכירים אותו בתור

, ישוע שקם לתחייה, הוא יעשה הכל בך ובי. י תי אם אתה יודע את ישו האמ  

 

אני רוצה להבין. הוא זה שקם  ש זה המשיח שאני רוצה לדעת. זהו ישו מנצרת

למעלה.לא זה שהיה על הצלב ועדיין סובל שם   -שוב   

 

אבוש בשעות  לזמן להכניס את ישו   אני לא רוצה לשמוע על ישוע הדתי. אין לי

מהתורות שלך, אבל אין לי זמן לבזבז. הוא  חלק   חג המולד. אני מצטער לקרוע

. זה לא הבשורה. באבוס לא נמצא  

  

המוות,  -תודה לאל שהוא חושף בפניכם את הבשורה האמיתית    
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האדון ישוע. תשוב על כל השקרים שאתה תחייתו של ו  קבורה  

לאמת!   ןאמההאמנת על הבשורה ו  

! 
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10פרק   

 

 חשיבות שמיעת הבשורה
 

אני כל כך שמח שאני משתחרר   שאני כותב.מה  אתה בטח מתחיל לתהות לגבי 

לדבר. שמח שאני יכול לדבר בצורה שאני רוצה  מהדרכים הדתיות שלי. אני  

 

התגלותם. אני לא   אני צריך להעביר לך את המילים האלה ולעזור לך לקבל

מישהו חושב שאני תואם את הדימוי של המסורת הדתית של    מודאג יותר אם

מטיף. אני רק רוצה לרצות את ישו. ה  

 

  י: י"ג אל הרומים עליכם לשמוע את הבשורה כדי להאמין בה. התבונן שוב ב

ֵכן "כֹ  ר־ִיְקָרא ְבֵשם יהוה ִיָמֵלטהאומר " שֶּׁ ל ֲאשֶּׁ ר־ ". . "שימו לב למילה" ֹכל ֲאשֶּׁ

 ִיְקָרא. "המילה הזו 

כולם, כולל אתה ואני.  הפירוש  

 

ֱאִמינּו בֹו? ְוֵכיַצד    י: י"ד  אל הרומים ּלֹא הֶּׁ ל ִמי שֶּׁ אומר, "ַאְך ֵכיַצד ִיְקְראּו אֶּׁ

ר לֹא ָשְמעּו אֹותֹו?   ר ַיֲאִמינּו ָבזֶּׁה ֲאשֶּׁ ְוֵכיַצד ִיְשְמעּו ְבֵאין ְמַבֹשֵ ? מישהו חייב    ."

. לך ולי  להטיף לו את הבשורה  

 

אומר ""ְוִנְבְרכּו  ואברהם ל בשורההשאלוהים הטיף   ג :חנאמר לנו באל הגלטים 

הבשורה, אלוהים הקדים את המילים האלה לאברהם. אנו  ו ." ז ".ְבָך ָכל ַהגֹוִים

אחר.בזה אחר כך בספר  מסתכלים  

 

שאתה רוצה עוד  הזה תהיה לך כל כך הרבה בשורה אחרי שקראת את הספר 

. אחד בדיוק כמו זה  

 

טף  והתגלות של בשורת האדון ישוע המשיח. זה חייב להאת העליכם לקבל 

 לכם. 

 

אומר:  י: ט"ואל הרומים    

 

רּו ִאם לֹא ִיָשְלחּו? ֵהן ָכתּוב:   ֵרי טֹובֵכיַצד ְיַבֹשְ "ַמה־ָּנאוּו ַרְגֵלי ְמַבֹשְ !"   ? 

 

איך תשמעו אלא אם כן מישהו מטיף למוות, לקבורה ותחייתו של אדון ישוע  

 המשיח אליכם? אתה לא יכול. 
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ישו. מטיפים היו אומרים "בוא   הבשורה ששמעתי כצעיר לא הייתה בשורת ה '

ריפוי, הם   בואםאת הבשורה על פי מתי. ב יםקורא   והי נקרא את הבשורה." הם

קפצו מעל זה. בבואם לגרש שדים,הם אפילו לא יכלו לראות את זה. הם היו כה  

שזה היה במקרא!  ועיוורים שהם לא ידע   

 

הוא פסוק מקראי ששמעתי, כנראה   ט"ז:  גפי יוחנן  -הבשורה על   

מהבית שלי. בכל פעם    אלפי פעמים. למעשה, זה היה על שלט בערך קילומטר

העצב לו שהייתי הולך לעיר, הייתי רואה את זה.מתחת לשלט, מישהו היה  

תאמינו לזה, אתם הולכים לעזאזל! "  לכתוב "אם לא  

 

היו לך  ט"ז:ג יפי יוחנן-ישוע לא אמר זאת. הוא אמר שאם תאמין לבשורה על

 חיים נצחיים. ישוע אמר להטיף את הבשורה. 

הולכים   עות על שלטי השלטים שאומרים לאנשים שהםהוא לא אמר לכתוב הוד

 לעזאזל. 

 

  נמצא בתנ"ך, והוא הבשורה. עם זאת, לא היה לי ט"ז:ג  פי יוחנן-ורה על הבש

לא יועיל לך אלא אם כן    ט"ז:ג  פי יוחנן-ורה עלהבש מושג מה זה אומר.  

 

לכל מי   לך. הבשורה היא כוחו של אלוהים לישועה ו נגל הבשורה ויתרונותיה

אמין. שמ  

 

אלא אם   . איך אנשים יכולים לשמוע,י: י"ד ו ט"והמשך להתבונן באל הרומים 

כן מישהו מטיף? הם לא יכולים. איך הם יכולים להטיף,אלא אם הם נשלחים?  

 הם לא יכולים. מי שולח אותם? 

 ערכים? לא! כנסייה? לא! אלוהים צריך לשלוח אותך! אם הוא 

 לא שולח אותך, אתה לא נשלח. 

 

גבר. הוא אמר, "אני רוצה שיהיה לי אצל רתי פעם ביק  

אותי. "הוא באמת אמר את זה!   ומסמינר מוכר כדי שאנשים יקבל  שלישיתואר 

ִריֹון. האיך הדת עיוותה את  לגלות  םהיית המו ִמיִניסטֶּׁ  

 

מסמינר. זה נכון   שלישיתואר  האיש הזה גילה שהוא לא יתקבל אלא אם יקבל

. אם אלוהים ישלח אותך, הוא ישלח אותך להטיף  ךת וא אלא אם אלוהים ישלח

אבל וטרינר    הממלכה. האנשים יקבלו אותך גם אם אתה כלום את הבשורה של

 לשעבר. 

 

  כהני הדת עוד ערכים.   הועלו על ידי אחד או  כהני הדתבאמריקה כיום מרבית  

בתנועת "המילה" לא ויתרו על תורותיהם הממלכתיות. ישוע אומר לנו הבשורה  
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דבר  עושה   שמלמד את מצוות האדם או המסורות שלו  י"ג  -ו : ז פי מרקוס-על

מטה. הם, כמו כולנו,   האלה כהני הדתאלוהים ללא השפעה. אני לא מכניס את  

.  דתיות שלהםהצריכים לחזור בתשובה מהתורות    

 

ר איתי כשהייתי וטרינר מתרגל ומתודיסט שכב דובר במקינייני,  אלוהים דיב

טקסס. הוא אמר, "סע לפלאנו, טקסס ודיבר עם האנשים  לצפון עיירה   –טקסס 

אמר, "פנה ל פלאנו. "אמרתי," לך לפלאנו ולדבר איתם על מה? "הוא של  

. " ז תביןשם הלך פול לאנטיוכיה, וא י"אמעשי השליחים   

 

התרחש באנטיוכיה   "מה -ואלוהים דיבר איתי. הוא אמר פניתי לאותו פרק 

מה שקרה. יתקיים בפלאנו. "זה בדיוק  

 

מחפש אותי. אף על פי   לא הכרתי אף נוצרי בפלנו, טקסס. אף אחד לא היה שם 

אלי. הם דיברו עם אנשים ברחבי ארצות  ו בא  כן, בתוך שישה שבועות אנשים

למצוא מישהו שיקים כנסייה.  יםהברית מנס  

 

 לקבוצה זו של אנשי פלאנו היו שני כוהנים בשנתיים. 

הם היו חבורה של נוצרים. כנסייה תתחיל וזה ייכשל. כנסיה אחרת תתחיל וגם  

כומר   הייתל  אתה יכולחלק מהאנשים האלה הגיעו אליי ואמרו, ". יכשל ת היא

. הכנסייה שלנו? "  

 

. אני אבוא לפלאנו עם כהונהאמרתי, "לא. כבר יש לי   

שלי. אם אתה רוצה להצטרף אליו, אתה יכול. "הם אמרו,  כהונהה  

. והז  כהונהה ה"נלך על הכל עכשיו. עברנו מספיק פיצולים. "כך החל  

 

 אלוהים אמר לי, שישה שבועות לפני כן, "ללכת לדבר עם 

 אנשים מפלאנו. "אמרתי," האנשים מפלאנו אפילו לא מכירים 

ם זאת. הם י. הם לא מחפשים אותי. "הם היו, ע ותא  

המלה אלינו? "  אמרו, "איפה איש אלוהים שיבוא לכאן וידבר  

 

 איש אחד אמר, "אחרי ששמעתי אותך, לא רציתי לשמוע אותך. 

ביקש  הוא                 אמרת, לא אהבתי את משנתך. "שאחרי ששמעתי מה 

 מאלוהים שישלח איש אלוהים, אבל הוא לא ממש רצה לשמוע 

ו שמע את המלה. הוא עדיין נמצא בז דברי אלוהים. אבל הוא  

 כנסייה. בחסדו של האל מי מאיתנו נמצא כאן. 

 

רּו ִאם לֹא ִיָשְלחּו? "הם לא יכולים. הישאר   י:ט"ואל הרומים   קובע " ֵכיַצד ְיַבֹשְ

. בבית אלא ,אם כן ישוע ישלח אותך   
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. הוא לא מדבר  ךת וא אמין שהוא גדל מהמתים, הוא לא ישלחמ אל אם אתה

 איתך. זו רוח אחרת. 

 

ֵהן ָכתּוב:  :   י:ט"ולבסוף, קרא את החלק האחרון של אל הרומים   

 

ֵרי טֹוב   "!"ַמה־ָּנאוּו ַרְגֵלי ְמַבֹשְ

 

של בשורת השלום. הוא יביא את  כשנשלח מטיף, רגליו יתחסמו בהכנה

לך. לאחר מכן תשמע ותראה את הבשורה על    החדשות הטובות של הבשורה

. מותו, קבורתו ותחייתו של ישוע המשיח  -מלכותאלוהים   

. 
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11פרק   

 

 חשיבות האמונה זו באה משמיעת הבשורה

 

 
 אמונה נחוצה כדי להאמין, או לציית, למילה של אלוהים. איך 

 אתה מקבל אמונה? 

 

ל  ת ָשאּול אֶּׁ רֶּׁ אומר   : י"ז ָהרֹוִמים י אמונה באה על ידי האמונה בבשורה. ִאגֶּׁ

אמונה באה על ידי שמיעה, ושמיעה באה על ידי דבר האל. אם ש  

הבשורה. אתה רוצה לשמוע ולהאמין בדבר האל, תצטרך לשמוע את  

 

ל ָהרֹוִמים י ת ָשאּול אֶּׁ רֶּׁ :  : ה"ז הביטו ִאגֶּׁ  

 

ֵכן ְיַשְעָיהּו אֹוֵמר: "ֲאדֹ  ֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּוֲאָבל לֹא ַהֹכל ִצְיתּו ַלְבׂשֹוָרה, שֶּׁ ָני, ִמי הֶּׁ ? 

 

כולם מאמינים   ים שעליך לשמוע הוא הבשורה. עם זאת, לאהדבר האלו

 בבשורה. אני רוצה שתראה את הציות לבשורה והאמונה בבשורה זהים. 

 

הודאה חיובית  ידי   על אמונה באה על ידי האמונה בבשורה. האמונה לא באה  

מביא  צדיק, סלח או שגשוג לא  כל עצמך ע מתוודה בדבר האל. רק בגלל שאתה

   הווידוי שלך.

 

השלישי ביום אם אתה מאמין שישוע מת, נקבר וקם שוב     

בשורה. אם ישוע הוא אדון חייך, כן ל, אתה מאמין   

 תשרת אותו עם רוחך בבשורה. אם אתה מאמין בבשורה, 

 תציית לבשורה.

 

הדגיש שאם אתה מציית  לי ל  אם אינך מציית לבשורה, אינך מאמין בכך. תן

נקבר, וקם שוב ביום השלישי!   לבשורה, אתה מאמין שישוע מת,  

? הוא אומר. ו-ג: ה אל הפיליפים  האם אתה יודע מה אומר פול ב   

בחוק, הוא היה חסר אשמה. ואז הוא  שהוא היה פרשי וזה נוגע בצדק שהוא

: י  -ח אומר בפסוקים    

 

ֲאִני חֹו " ָּלא שֶּׁ ת ַהָמִשיַח  ְולֹא עֹוד אֶּׁ ְפֵסד ִבְגַלל ַהִיְתרֹון ָלַדַעת אֶּׁ ת ַהֹכל ְלהֶּׁ ֵשב אֶּׁ

ת ָכל ַהְדָבִרים; ַוֲאִני חֹושְ  ר ְלַמֲענֹו ִהְפַסְדִתי אֶּׁ ת ִבְשִאיָפִתי  ֵישּוַע ֲאדֹוִני, ֲאשֶּׁ ָבם ִלְפֹסלֶּׁ

ת ַהָמִשיחַ    " ְלַהְרִויַח אֶּׁ
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ח "  "פסוק  

 

ן -ּוְלִהָמֵצא בֹו    ר   ְבֹאפֶּׁ ָּלא ִתְהיֶּׁה זֹו ַהְצָדָקה ֲאשֶּׁ ִצְדָקִתי לֹא ִתְהיֶּׁה ִלי ִמן ַהתֹוָרה, אֶּׁ שֶּׁ

ֱאמּוָנה ־ ר ֵמֱאֹלִהים ִהיא ִויסֹוָדּה בֶּׁ ט   פסוק  ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת ַהָמִשיַח. ְצָדָקה ֲאשֶּׁ  

 
ת ַהֻשָתפּות ְבִיּס   ת ֹכַח ְתִחָיתֹו ְואֶּׁ ּוָריו ּוְלִהַדמֹות לֹו ְבמֹותֹו  ְכֵדי ָלַדַעת אֹותֹו ְואֶּׁ

(. י  פסוק)  

 

אשר אלוהים עבד    האם אתה מכיר את ישוע? האם אתה יודע את כוח תחייתו

האם אתה מכיר את הכוח הזה? או שמעת   במשיח כאשר גידל אותו מהמתים?

   רק על ישוע?

 

כזו   -ראית בכנסייה שלך   האם אתה פשוט מכיר כמה דתיים שתמונתו או פסלו

דבר אנמי, תולעי, חלש וחיוור למראה בתמונה    - וראש על  שעל כתר קוצים 

 שהם קראו לישו? ובכן, ידידי, אתה צריך לקרוא את הבשורה. 

 

.בדוק  פ"ט  -ו  פ"ח,  כ"ב. קרא את תהילים נ"ג–ו   נ:בקרא את ישעיהו, פרקים 

 אם אתה יכול למצוא בדפים האלה את ישו שנראה כמו 

בכנסייה שלך. תמונה תלויה   

 

 ואז התבונן בישוע שקם לתחייה בשלושת הפרקים הראשונים של 

 התגלות. בדוק אם אתה יכול למצוא את ישועך הדתי המתואר שם 

כמו  כפי שגילה את עצמו בפני השליח ג'ון. האם הוא נראה ככה  

תלויה בכנסייה שלך? התמונה ב  

 

כת מהתמונה המגוחאתה היית עושה לעצמך טובה אם היית נפטר    

 . זה לא ישו. זה המוצר של האדם, המיועד למכירה תמורת מחיר 

 רווח. 

 

על ידי,   אל תפול לתרמית. אמונה אינה באה על ידי ציות לחוק.האמונה לא באה

על ידי, "לא   באה על ידי, "לא תנאף." אמונה לא באה "לא תחמוד." האמונה לא

"תכבד את אביך ואת אמך."  על ידי  תתן עדות כוזבת." האמונה לא באה  

 

ביום השלישי, וכי הוא עלה    האמונה באה באמונה כי ישוע מת, נקבר, קם שוב

שם היום, עושה התערבות בשבילך.  לשמיים. הוא יושב  
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(,ואתה מבורך בכל  :ואתה יושב שם ]בשמיים[ במשיח ישוע )אל האפסים ב 

שמע והאמין בזה.   (.:ג   א)אל האפסים  הברכות הרוחניות במקומות השמימיים

. המגיע  ככה אמונה  
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21פרק   
 

 חשיבות השמיעה ושמירת המלה

 

תאר את משל הזורע. הבשורה  -מתי, מרקוס ולוקס  -שלושה סיפורים בברית החדשה 

יש לנו אוזניים לשמוע, אנחנו צריכים לשמוע את  אומר לנו שאם ט : דפי מרקוס -על

 דבר האל.

 

הולך וזורע את המילה. המילה שנזרעת  ישוע לימד את משל הזורע. הוא אמר כי הזורע

שוב ביום השלישי.נקבר, וקם  היא שישוע מת  

 

פי מרקוס ו-בשורה עלבפי מתי,  - בשורה עלבבחן את הכתוב  פי לוקס. -בשורה עלב 

ת ַהָדָבר ּוֵמִבין י"ג : כ"ג פי מתי-בשורה עלב אומר " הּוא ַהשֹוֵמַע אֶּׁ ." -..." הבשורה על

י מרקוספ  
ד  : ת ַהָדָבר :  כ  ּוְמַקְבִלים אֹותֹואומר " ֵהם ַהשֹוְמִעים אֶּׁ ." פי  -..." סוף סוף הבשורה על

אומר, " ֵהם שֹוְמֵעי ַהָדָבר ַהַמֲחִזיִקים בֹו..."ח : ט"ו לוקס   

 

דבר האל, אתה יודע מה יקרה לך?  אם אתה שומע ומבין, שומע ומקבל, ושומע ושומר

מיר אותך.ת המילה ההיא  

 

זאת -ם הללו . עליכם לקבל את המיליןעליכם לשמוע ולקבל אות  

ישוע מת, נקבר וקם שוב בשבילך. רק בשבילך! לא היה אדם אחר על פני האדמה הזו, 

שוב עבורך. שמע ו קםנפטר ו:  הוא היה עושה זאת  

 קבל את דבר האל.

 

ת ַהָדָבר ּוֵמִבין ... "]דברו  י"ג: כ"גפי מתי -מה הפירוש של הבשורה על ? "הּוא ַהשֹוֵמַע אֶּׁ

ין מה? שהואשל אלוהים["? להב  

המת בשבילך! הוא מת, והוא הלך לעזאזל. הוא היה שם שלוש  

 ימים. הוא היה שם בשבילך. אתה מבין את זה?

 

ר ומתשוי ןביתשמע את המילים האלה, תישוע קם שוב דרך אמונת פעולת האל. אם 

שנה את חייך.יאותך. האם אתה יודע מה ההמרה תעשה עבורך? זה  ומירעליהן, אז הן י  

 

שעליהם לקבל החלטה ביום  -החלטה דתית  העולם הטיף לו שאנשים חייבים לעשות

ָּלא  ישו. לדת יש שיר בשם "החלטתי לעקוב זה לעקובה ישו. "ֵאין ִאיש ָיכֹול ָלבֹוא ֵאַלי אֶּׁ

ר שְ  (.ו: מ"ד פי יוחנן-)הבשורה על ָלַחִניִאם ֵכן ִיְמֹשְך אֹותֹו ָהָאב ֲאשֶּׁ  

 

ִיְתַכֵחש ְלַעְצמֹו ְוִיַקח ט"ז: ט"זפי מתי -בשורה עלבישוע אמר  ה ָלבֹוא ַאֲחַרי, שֶּׁ רֹוצֶּׁ : "ִמי שֶּׁ

ת ְצָלבֹו ְוֵיֵלְך ַאֲחַרי. "אתה כן  אֶּׁ

. אתה פשוט תופס את הצלב שלך ועוקב אחר ישוע. תלא החלט   
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צדקות לשם שמו. אלוהים   ולך להוביל אותך בדרכים שלכשאתה הולך אחריו, הוא ה

 תשובה. אלוהים הוא זה שיוביל אותך בדרכים שלחזרה בל הוא זה שמוביל אותך

 צדקות.

 

תחשוב שאתה לא יכול ללכת אחריו צעד נוסף. כשאתה תיתקל בזמן הליכתך עם ישוע 

דברים הים,הוא יגיד לך שהדברים הנוכח ל"ט -ל"ה: חאל הרומים ואז הוא יראה

כל דבר אחר יכול להפריד אותך  עתידיים, וגם לא גובה, עומק, רדיפה, נגע, בעיות, אוה

 מאהבת האל.

אומר: ו, פסוק  ַהְבׂשֹוָרה ַעל־ִפי יֹוָחָנן  

. זו המצווה, יהמצוות וזו אהבה, שאנחנו הולכים אחרי  

ללכת בזה.  כפי ששמעתם מההתחלה, אתם צריכים  

 

לוקח את חייך ומוביל אותך בדרכי צדקות,ישוע אין אם   

 אתה לא הולך לשום מקום. אתה עשוי לחשוב שאתה עוקב אחרי

 ישוע על ידי הצטרפות לכנסייה. אתה עשוי לחשוב שאתה עוקב אחרי

ישו על ידי הצטרפות לארגון. אתה יכול לחשוב שאתהבעקבות ישוע על ידי הטפת 

הבשורה.של  הבשורה, או גרסתך  

 

ח : י"ב  היות בוטה. אם אנו לא מובלים על ידי רוח האל, האיגרת אל העבריםתן לי ל

זה  ימ יודעאומרים לנו שאנחנו הממזרים! זה כל כך פשוט.אתה ח : י"ד אל הרומים  ו

אב. ממזר? ממזר הוא כזה שהוא ללא  

 

נוחות. הם חסרי אב. אין להם  יחסר אומר שאנשים ללא רוח הקודש הם י"ח: י"דג'ון 

לך את טבילת רוח הקודש, שמגיעה בשמיעת  איןאת אביהם. אם  יםלא מכיר הם אב.

 הבשורה ומוכיחה אותה

 אם אתה מדבר בשפות אחרות אתה פשוט יתום רוחני.

 

 שמע, הייתי שם. לכן אני מלמד את מה שאני מלמד. 

 זו הסיבה שאני יכול לשתף את מה שאני משתף. אני מדבר מילים פשוטות. אם אני לא

בר מילים פשוטות, כפי שישוע מכניס אותן לליבי ובפי,אז הם לא ירוויחו אותך. דמ  

 

( כ"כז יתר על כן, אם אני מתכווץ להצהיר בפניכם את כל עצות האל. )מעשי השליחים

נבלה! אני רוצה למצא לעצמי ל זה לא ירוויח אותך וגם לא ירוויח אותי. אני לא רוצה

ןלמצוא את עצמי רווחי, נאמ  

כשאני עומד בפסק הדין בכס הגדול הלבן.משרת   

 

קבר, וקם שוב ביום נשמע את הבשורה ושמור עליו. האמן שישוע מת בשבילך, 

 השלישי. האמינו למילים האלה!
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31פרק   
 

 האל שלנו חוזר
 

 

שנה לפני  750של אלוהים, בערך  א ישעיהו ניבא על ידי הרוחי, הנבנ"בבישעיהו, פרק 

:זועולה שוב. הוא ניבא בפסוק  מת, נקבר,בואו של ישו,   

 

ָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵשר, ַמְשִמיַע ָשלֹום ְמַבֵשר טֹוב-ָּנאוּו ַעל-ַמה הֶּׁ  

ַמְשִמיַע ְישּוָעה;  ֹאֵמר ְלִציֹון, ָמַלְך ֱאֹלָהִיְך-- .  
 

 האם אלוהיך שולט? או שאתה מכיר את ישוע בדיוק כמושיע? שיהיה

שישוע שולט?אמרו לך פעם   

 

אומר: כ"ו –ט"ו :כ"ה  הראשונה אל הקורינתים   

 

ת ָכל אֹוְיָביו ַתַחת ַרְגָליו "פסוק כ"ה " ִכי ָעָליו ִלְמֹלְך ַעד ִכי ָיִשית אֶּׁ  

 

ְיֻמַגר הּוא ַהָמוֶּׁת ,ָהאֹוֵיב ָהַאֲחרֹון שֶּׁ "פסוק כ"ו "   

 

 האם קראת את זה פעם?

 

:ט"ו :כ"ד  קורינתים ראשונה אל הבשימו לב למה שאמרתי   

ְיַבֵטל ָכל ִמְמָשל ְוָכל  ת ַהַמְלכּות ְלַאַחר שֶּׁ ר ִיְמֹסר ֵלאֹלִהים ָהָאב אֶּׁ ַאֲחֵרי ֵכן ַהֵקץ, ַכֲאשֶּׁ

מסכים? עד שהושלטו כל שלטון, סמכות וכוח. היית "הוא עומד למלוך ַסְמכּות ְוִשְלטֹון  

 

ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו, ְבשּוב ְיהָוה    קֹול, ַיְחָדו ְיַרֵּננּו:קֹול ֹצַפִיְך ָנְׂשאּואומר:  ח: נ"בישעיהו 

 . " .ִציֹון
 

קֹול ֹצַפִיְך ָנְׂשאּו קֹול, ַיְחָדו האם אתה רואה את החלק האחרון של הפסוק הזה? "

ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו, ְבשּוב ְיהָוה ִציֹון  ְיַרֵּננּו: יסטים,פנטקוסטלים, "אם מתודיסטים, בפט   .

עין, ישוע אינו אדונך ואינך בציון.ב קתולים וכל שאר הערכים אינם רואים עין  

 

,אדם, כריזמטי, או משהו אחר, ואם המילה אל תחטוף את עצמך! אם אתה אדם דתי, 

עין  אותה דוקטרינה, אז אתה לא רואה עין בעין. אם אתה לא רואה אתה לא מלמד את

יכול ללכת בחברה, אחד עם השני.בעין, אז אתה לא   

 

, קובע: "אבל 'אם אנו הולכים באור, כפי שהוא נמצא באור, יש לנו חברות ז: אאני, ג'ון 

 זו עם זו, ואת דמו של ישוע

 כריסטוס בנו מנקה אותנו מכל החטאים. "ראה זאת!
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 "עין בעין ..." "לך באור ..." ישוע הוא האור. הוא

כי  ביטוי בבשר. אין מקום לערכים. אין מקום לחלוקה בגוף המשיחהמילה שבאה לידי 

 כולם צריכים לראות עין בעין.

 

נֹוָעדּו-ֲהֵיְלכּו ְשַנִים, ַיְחָדו, ִבְלִתי, ִאםאומר את האמירה הזו: " ג: געמוס  ? "הם לא .
ל יכולים. איך אתה יכול לראות עין בעין אלא אם יש לך אותה דוקטרינה? אתה לא יכו

 לקבל את חג השבועות, 

 בפטיסט, מתודיסט, "מילה" או דוקטרינה אחרת, ואומרים שאתה כן

ק בעצמך. אתה  חצמשל ישו אלא אם תורתך מסכימה עם תורתו של ישו.אתה רק 

 מרומה, ידידי.

 

ּלֹא יֹורּו תֹוָר  וספול א:ג  ראשונה אל טימותיאוסב ה אומר, " ּוְלַצּוֹות ַעל ַכָמה ֲאָנִשים שֶּׁ

ת רֶּׁ ... "הפסוק הזה אומר," אין  ַאחֶּׁ  

. " תאחרה תור  

 

התנ"ך פשוט. זה כתוב ברמה כיתה ה '. אם אתה יכול לקרוא ברמה כיתה ה ', אתה יכול 

צנוע, אלוהים ייתן לך הבנה. לקרוא את התנ"ך. אם אתה  

 

- "  ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו , "ח: נ"בשימו לב לחלק האחרון של ישעיהו   

ללא ספק הכנסייה. ." ציון הואְבשּוב ְיהָוה ִציֹון . " -להים תהי א  

 

אומרים  י"ג: דעין בעין.אל האפסים  -אלוהים הולך להביא את הכנסייה לאחדות 

ל ַאְחדּות ָהֱאמּוָנה ן־ָהֱאֹלִהים, "השתדל ...   שעלינו ד ִכי ַנִגיַע ֻכָּלנּו אֶּׁ ְוַאְחדּות ְיִדיַעת בֶּׁ

 לשמור עליו." אלוהים יביא לנו עין בעין.

 

ן־ָהֱאֹל ד: י"גהאפסיים  ל ַאְחדּות ָהֱאמּוָנה ְוַאְחדּות ְיִדיַעת בֶּׁ ִהים,... אומר " ד ִכי ַנִגיַע ֻכָּלנּו אֶּׁ

 "הפסוק הזה אומר לנו את זה

 עלינו להיכנס לאחדות האמונה ולידיעת בנו של אלוהים. ואז נראה עין בעין.

 

אתה תצטרך ללכת איתי בין אם תרצה או לא,מכיוון שהדוקטרינה שאני מטיף היא ישו. 

  ללכת איתי ולראות עין בעין. מכסאו, ברוחו, דרך לבי. אתה תהיה חייב תורתו מתקרבת

דוקטרינה דתית. אתה לא יכול להסתתר מאחורי שקר ו אתה לא יכול להסתתר מאחורי  

 משקר ואומר שאתה אוהב את ישוע. זה לא יכול להיות נכון.

 

הפעולות הצבועות שלך.  ישוע מתעמת איתך ומאתגר אותך היום בגלל  

 

 

 נבואה

 אני אומר לך אם תשפיל את עצמך ותתפלל, 

מדרכיך הרעות,ולחפש את פני, ופנה   

 תשמעו מהשמיים. אני אסלח על חטאי 



 46     הוא קם לתחייה 

 

 
 המרד שלך. אני ארפא את אדמתך. ה 'היה אומר

 אליכם, כי חיפשתם דרכים שאינן שלי

 דרכים. עברת בדרכים שאינן שלי.

 עברת אחרי אלים מוזרים. הלכת

 אחרי אלים של שגשוג ואלים של ריפוי, היכן

 אין אלים כאלה. לא חיפשת את האל

הם, יצחק ויעקב, האל המרפאשל אבר  

 אתה, האל שמעניק לך עושר, האל אשר

 גורם לך לשגשג, האל המשגשג שלך 

 נשמה, ובהתאם לכך, תשגשג אותך ותתן לך 

 בריאות. אבל חיפשת אלים מוזרים וחיפשת 

-אלים שאינם קיימים. עזבת מה  

 דרך ושגתה ונחשק כסף ומזוהם

 יותר טוב. פילחת את נפשך. אתה

ה שאוהב אותך. צנועעזב מהאלו  

 עצמך היום, ושוב לאלוהים, האל אשר

השממה, האל מן  אוהב אותך, את האהבה הראשונה שלך, את האל שהוביל אותך החוצה

ךשגילה את עצמו בפני  

לך על  אותך לשגשוג, סלח ךריפא אותך והפכ   

 חטאיך והובילו אותך בדרך נכונה. ואז אלוהים יעשה זאת

אומר ה '. הוא יקבליקבל אותך היום,   

, ומכניס אותך לזהמתככבשה נעל ותךא  

 לקפל, ולשתול אותך. אז אתה תהיה אליו 

 ברכה באדמה, אומר ה '.

 

 ובכן, שבח את האל! אלוהים דיבר איתי לפני חמש שנים ואמר כי

.כנסיית אמריקה לא יכלה להבחין בידה השמאלית מימין  

 

. הוא אמר לי את זה1985זה היה לפני חמש שנים ביולי   

זמן, "אני הולך לשפוט את ארצות הברית עם הפה שלך. " הזה מרגע ב  

 

יכול  לא יכולתי להאמין בזה אז, אבל אני עושה זאת עכשיו. אני מסכים לזה. אם אתה

לקבל את זה, לשבח את אלוהים. אם אינך יכול, גם זה בסדר. זו לא בעיה עבורי. זה בין 

 אלוהים לבינך.

 

שר אלוהים יחזיר את ציון שוב, הכנסייה תראה עין בעין.כא  

 השבח לאל! הכנסייה תראה עין בעין לאחר ששמעה את  

היום השלישי. זו תקופה נהדרת לשרת  . ישוע מת, נקבר וקם שובההבשורה והאמינה ב

 את אלוהים ולציית לו!
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41פרק   
 

 סיכום 
 

 

של ישוע האדון. ראית לאורך כל הספר  הבשורהבספר זה נתתי לך היכרות בסיסית עם 

הבשורה היא שישוע מת, נקבר וקם שוב ביום השלישי. הזה כי  

 

 הבשורה; אין מקום לפרשנות או להשערות. כמו כן, ראית שהטפה היא פשוט הכרזה על

 מילים אלה נכתבות בפשטות.

 

הבשורה האמיתית היחידה. ישוע הוא  יתר על כן, ראית שהמוות, הקבורה ותחייתו של

לכל אלה שמאמינים בזה. עליכם לעמוד, או להמשיך,  זה כוחו של אלוהים לישועה

 בבשורה, או שאמונתך לשווא.

 

סמכות ותמיד כוחו של אלוהים קשור  הבשורה על מלכות אלוהים תמיד מטיפה עם

מילה בדרך כלל ה -דתיים סובבו את הבשורה בכך שהם מטיפים למילה בלבד  אליו.

בשורת שווא, ומי שמטיף כל  שלהם. לעיתים רחוקות הם מבטאים כוח כלשהו. זה

  הבשורה מקוללת. בשורה אחרת מלבד האמת

 

בשורה. חזרה ב לחזור בתשובה ולהאמין ט"ו -א:י"דמעשי השליחים בקיבלתם הוראה 

 בתשובה היא שינוי רצונך לרצון האל.

להאמין בבשורה, לאחר חזרה בתשובה, עליכם להאמין בבשורה.  

בשורה מאת מטיף שנשלח על ידי רוח  בטח שמעתם את זה. וודאי שמעת וראית את

 הקודש.

 

, פיליפ הטיף את ישו ]הבשורה[ו -העל פי מעשי השליחים ח:   

את הנסים שעשה. וורא ושמע לשומרונים. העם שם לב בזמן שפיליפ דיבר. הם  

 
  הבשורה. הבשורה הזו תביא בשורות שמחות שליטיף לכם את  אם מטיף נשלח, הוא

 דברים טובים לך!

 

י-י:ט אל הרומים  אם אתה זקוק לישועה, אתה חייב להאמין ל  

 עליכם להאמין בלבכם שאלוהים העלה את ישוע מהמתים.

לא -עליכם להודות בישוע כאלוהי חייכם. זה פשוט   

.אלוהים תתפילת החוטא ובלי ללכת במעבר. פשוט צייתו למל  

 

מטיף מבטח שמעת את המילה  האמונה באה על ידי שמיעת בשורת ישוע המשיח. זכור,

אתה יכול להאמין לאלוהים ולכמל אותו באמונה. שנשלח על ידי אלוהים. לאחר מכן  

 



 48     הוא קם לתחייה 

 

 
כמי שיכול להעניק לך שגשוג   מטיפים אמרו לך להתוודות בישו כמושיע או כמרפא או

ישוע  יפוי מתמשך, שגשוג וברכות אחרות רק אםיכול להיות ר או שלום. עם זאת, אתה

 הוא אדונך.

 

 איך אתה יכול לדעת אם ישוע הוא אדונך? אם אתה שומע את הבשורה

אומר שאם אתה א:כ"בציית לה, אז ישוע הוא אדונך. ג'יימס מו  

שומע את המלה בלבד, ולא עושה, אתה מרומה.מי רוצה להונות? אף אחד. ואז לשמוע 

זה. מדיטציה על זה יום ולילה. וראת הבשורה ולשמ  

 

ראה עין בעין כאשר ה נאני  , ראית שאלוהים שולט. אתה ונ"בלבסוף, בישעיהו, פרק 

 י"גישוע )אל האפסים ד ',  'יחזיר את ציון. הכנסייה תיכנס לאחדות האמונה והידיעה של

 תורות דתיות ושאר  

מוות, קבורה ותחייתו של ישוע.ה -תורות שווא ייהרסו. הבשורה האמיתית תטיף   

 

אומר שאתה ואני נשתדל לשמור על ו-גאל האפסים ד:   

, אדון אחד, אמונה אחת וטבילה אחת אחדות הרוח בקשר השלום. יש גוף אחד, רוח

.  אחת  

 

ובכלנו. השבח לאל! כמו כן, יש אלוהים ואבא לכולם, שהוא מעל כולם, דרך כולם,   

 


